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Betreft: planning opkomsten. 

 

Beste ouders/verzorgers, beste Esta’s, 

 

Enkele maanden geleden hebben we al de datum voor ons zomerkamp of activiteitenweek bekendge-

maakt. In de eerste week van de zomervakantie, van 17 t/m 24 juli, zullen we ons zomerkamp naar Oos-

terbeek of onze activiteitenweek organiseren. Uiterlijk 22 mei zullen we laten weten of het een zomer-

kamp of activiteitenweek zal worden. 

 

De afgelopen weken hebben we met veel plezier buiten opkomsten gehouden. Zoals in de mail van onze 

voorzitter van meer dan een maand geleden al werd genoemd: 

 Blijf thuis bij klachten, ook bij elke vorm van verkoudheidsklachten; 

 Is er iemand binnen je huishouden die koorts heeft of op een testuitslag wacht, blijf thuis. 

Is het weerbericht zo slecht dat we buiten niet een opkomst kunnen houden? Of wordt vlak na de opkomst 

een Esta of leiding positief getest op corona? Dan zullen we dit uiterlijk vrijdag aan je laten weten en je 

inlichten over wat dan het plan wordt.  

We hopen dat dit niet gebeurt en dat we met elkaar de komende weken weer opkomst kunnen houden van 

11:15 tot 12:45! We verzamelen, zoals gewoonlijk, bij het clubhuis. 

 

De opkomsten zullen er in de komende weken als volgt uitzien: 

3 april   Normale opkomst   

10 april  Normale opkomst 

17 april  Normale opkomst 

24 april  Geen opkomst i.v.m. meivakantie 

1 mei   Normale opkomst 

8 mei   Normale opkomst 

 

Tot slot nog een kleine tip voor iedereen die vanaf de Kalfjeslaan naar het clubhuis komt: de komende 

weken is de Geitenkamp (de straat tussen de Kalfjeslaan en de Veulenkamp) afgesloten in verband met 

wegwerkzaamheden. Volg de gele borden met ‘huisartsen praktijk Tanthof’, dan komt u uit bij het club-

huis. 

 

Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Als u nog vragen hebt kunt u altijd bellen: 

Patrick Slootweg 015-7507024 06-14469789. 

Joyce van Vliet   06-37270149 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Estaleiding, 

 

Patrick Slootweg. 
 


